
 
Zmluva o spolupráci 

pri plnení úloh na úseku ochrany pred požiarmi 
 
 

Názov organizácie:  Mesto Lipany 
 
Sídlo organizácie:  Krivianska 1, 082 71 Lipany  
Štatutárny zástupca:  Ing. Vladimír Jánošík, primátor mesta 
IČO:  00327379 
DIČ:  2020711572 
Bankové spojenie:               Prima banka Slovensko, a.s. 
IBAN:  SK52 5600 0000 0034 1149 4002 
 (ďalej len Mesto Lipany ) 
 a 
Názov organizácie:             Obec Dubovica 
 
Sídlo organizácie:               Dubovica 190, 082 71 Lipany  
Štatutárny zástupca:           Ladislav Timčo, starosta obce  
IČO:  00326992 
DIČ:  2020711440 
Bankové spojenie:  Prima banka Slovensko, a.s. 
IBAN:  SK28 5600 0000 0035 2765 3001 
 (ďalej len Obec Dubovica) 
 
Mesto Lipany  a Obec Dubovica   spolu ďalej ako „zmluvné strany“ sa v súlade s ust. § 
33 a nasl. Zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v platnom znení dohodli na 
tejto zmluve (ďalej len „ Zmluva“) na nižšie uvedených podmienkach. 

 
Preambula 

 
1. DHZ Lipany so sídlom v Lipanoch  je hasičská jednotka, ktorá plní funkciu na úseku 
ochrany pred požiarmi, za účelom zabezpečenie ochrany života, zdravia fyzických osôb, 
majetku a životného prostredia pred požiarmi. 
2. Obec  Dubovica  je subjektom povinným plniť úlohy na úseku ochrany pred požiarmi 
vyplývajúce z ustanovení zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v platnom 
znení (ďalej len Zákon o ochrane pred požiarmi), v súlade s vyhláškou MV SR č. 
611/2006 Z.z. o hasičských jednotkách v platnom znení (ďalej len Vyhláška o hasičských 
jednotkách). 

Čl.1 
Predmet zmluvy 

 
Predmetom zmluvy je dohoda zmluvných strán o spolupráci v oblasti plnenia úloh 
dobrovoľného hasičského zboru obce v zmysle ustanovení § 33 v súlade s ust. § 57 a 
násl. Zákona o ochrane pred požiarmi v spojení s Vyhláškou o hasičských jednotkách na 
zabezpečenie ochrany života, zdravia fyzických osôb, majetku a životného prostredia 
pred požiarmi, a to plnením úloh a povinností vyplývajúcich zo zákona o ochrane pred 
požiarmi na území obce Dubovica. 
 
 

 
 
 



Čl. 2 
Účel 

 
Účelom spolupráce medzi Mestom Lipany a  Obcou Dubovica na základe tejto zmluvy je 
plnenie úloh na úseku ochrany pred požiarmi na území obce Dubovica, súvisiace so 
zdolávaním požiarov, vykonávaním záchranných prác pri živelných pohromách a iných 
mimoriadnych udalostiach a na zabezpečenie ochrany života, zdravia fyzických osôb, 
majetku a životného prostredia pred požiarmi a inými mimoriadnymi udalosťami. 
 

ČL 3 
Čas trvania 

 
1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. 
 

Čl. 4 
Osobitné ustanovenia 

 
1. Zmluvné strany sa dohodli a Obec Dubovica  vyhlasuje, že za účelom zabezpečenia 
ochrany života, zdravia fyzických osôb, majetku a životného prostredia pred požiarmi 
a inými mimoriadnymi udalosťami, bude vyvíjať činnosť smerujúcu k rozvoju DHZ mesta 
Lipany  a jeho materiálno-technického vybavenia vo výške 350,- Eur ročne a to na účet 
Mesta Lipany SK52 5600 0000 0034 1149 4002 za účelom zabezpečenia výkonu 
hasičskej jednotky na úseku ochrany pred požiarmi, vykonávaní záchranných prác pri 
živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach na území obce Dubovica. 
2. Ročnú finančnú čiastku podľa bodu 1.  Obec Dubovica  uhradí jedenkrát ročne na 
základe faktúry vystavenej Mestom Lipany.  
3. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade zvýšenej zásahovej činnosti  DHZ  dohodnutý  
finančný príspevok určený,  môže byť navýšený po schválení v obecnom zastupiteľstve.  

 
Čl.5 

Záverečné ustanovenia 
 

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami a účinnosťou 
dňom zverejnenia na web stránke obce. 
2. Zmluvné strany sa dohodli, že ktorákoľvek z nich má právo túto zmluvu vypovedať 
písomnou výpoveďou doručenou druhej strane. Výpovedná lehota je jednomesačná 
a začína plynúť od 1. dňa kalendárneho mesiaca, nasledujúceho po doručení výpovede 
druhej strane. 
3. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné vykonať len písomným dodatkom po 
vzájomnom súhlase zmluvných strán, podpísanými oboma zmluvnými stranami. 
4. Táto zmluva bola vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z toho po jednom exemplári pre 
každú zo zmluvných strán. 
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu pozorne prečítali a že ich skutočnú, vážnu 
a slobodnú vôľu, že nebola uzatvorená v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, 
na dôkaz čoho je vlastnoručne podpisujú. 
 
V Lipanoch, dňa : 2.11.2021                                             V Dubovici, dňa: 2.11.2021 
             
                                                     
...............................................                                   ................................................. 
       Ing. Vladimír Jánošík                                                  Ladislav Timčo  
          primátor mesta                                                          starosta obce  


